Uchwała Nr XXII/207/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2009
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179,
poz 1485, ze zmianami Dz U z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120 poz. 826; Dz.U. z 2007r. Nr 7, poz.48 i
Nr 82 poz. 558) , oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (
tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; zmiany Dz. U z 2002r. Nr. 23 poz. 220 Nr 62 poz.558;
Nr. 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162
poz. 1568, z 2004 Dz.U.Nr 102 poz. 1055, Dz.U.Nr 116 poz.1203, Dz.U. Nr 167 poz. 1759; Dz.U. z
2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz U z 2006r.Nr 17 poz.128 Nr 146, poz. 1055, Nr 181,
poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U.z 2008 , Nr 180
poz.111)

Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 dla Gminy
Pszczółki stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 i podlega opublikowaniu na
tablicach ogłoszeń.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/207/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 2 grudnia 2008

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

LP

I.

Zadania

Sposoby realizacji

Zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem.

1) Zorganizowanie i prowadzenie punktu
konsultacyjno-informacyjnego dla osób
uzależnionych od narkotyków i ich rodzin
2) Utworzenie i wspomaganie funkcjonowania grup
wsparcia dla rodzin osób uzależnionych od
narkotyków.
3) Organizowanie i finansowanie spotkań, szkoleń,
prelekcji dotyczących profilaktyki
i rozwiązywania problemów związanych
z narkomanią.
4) Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych
szkoleń z zakresu profilaktyki
i rozwiązywanie problemów
o podłożu narkotykowym dla nauczycieli,
wychowawców, pedagogów szkolnych,
pracowników świetlic i grup terapeutycznych,
psychologów, policjantów, pracowników pomocy
społecznej i służby zdrowia- niezbędnych do
prowadzenia pracy profilaktycznej i
terapeutycznej z dziećmi,
młodzieżą oraz rodzicami.

Osoby lub
instytucje
odpowiedzialne
za realizację
i nadzór
Pełnomocnik
Wójta ds.
przeciwdziałania
narkomanii
Nauczyciele
Pedagodzy,
Pracownicy
GOPS-u,
Policja
Organizacje
pozarzadowe

Termin
realizacji

Cały rok

Oczekiwane efekty
1.Umożliwienie
wszechstronnej pomocy
rodzinom borykającym się
z problemem narkomanii
2.Zwiększenie liczby osób
odpowiednio
przygotowanych do
udzielenia wszechstronnej
pomocy osobom
uzależnionym oraz
zagrożonym uzależnieniem
3.Zwiększenie liczby osób,
którym umożliwiono
dostęp do specjalistycznej
pomocy terapeutycznej

4. Rozwinięcie działalności
grup samopomocowych
dla osób uzależnionych i
współuzależnionych

II.

Udzielenie rodzinom w
których występują
problemy narkomanii
pomocy psychologicznej
i prawnej.

1. Dofinansowanie istniejących świetlic i punktów
terapeutycznych dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych a w szczególności:
a) prowadzenie zajęć świetlicowych
b) realizacja w ramach zajęć świetlicowych
programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży
c) zakup wyposażenia do funkcjonowania
świetlic i grup terapeutycznych, oraz
materiałów do realizacji programów
terapeutycznych
d) pokrycie kosztów związanych z remontami
i eksploatacją pomieszczeń w których
odbywają się zajęcia świetlicowe
e) zatrudnienie pracowników do prowadzenia
zajęć
f) zapewnienie przejazdów uczestnikom zajęc
terapeutycznych
2. Zwiększenie dostępności i skuteczności
zorganizowanych form pomocy psychologicznej i
terapeutycznej dla członków tych rodzin a
w szczególności zatrudnienie: psychologa,
terapeuty lub innego specjalisty związanego
z profilaktyka problemową

Pełnomocnik
Wójta ds.
przeciwdziałania
narkomanii

Cały rok

1. Objęcie specjalistyczną opieką
większej liczby rodzin

Nauczyciele

2. Spójność pracy instytucji
powołanych do pracy na
rzecz osób uzależnionych.

Pedagodzy,

2. Rozszerzenie specjalistycznej

Pracownicy
GOPS-u,
Policja
Organizacje
pozarzadowe

pomocy realizowanej w
instytucjach pomocowych poza
terenem gminy.

3. Zwiększenie dostępu do
informacji na temat narkomanii,
sposobu jej leczenia.

III.

Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej,
edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania
problemów narkomanii,
w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym
prowadzenie zajęć
sportowych,
rekreacyjnych,
kulturalnych i
edukacyjnych dla
uczniów, a także działań
na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych
programach opiekuńczowychowawczych i
socjoterapeutycznych

1. Organizowanie i prowadzenie w placówkach oświatowych
i wychowawczych na terenie gminy programów
profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.
2. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach
edukacyjnych związanych z profilaktyka narkotykową i
rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z
uzależnieniami.
3. Zakup, opracowanie i wydawanie materiałów informacyjno
- edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć
profilaktycznych i terapeutycznych w placówkach
oświatowych i wychowawczych,
4. upowszechnienie materiałów edukacyjnych o tematyce
antynarkotykowej – plakaty, ulotki, informatory.
5. Organizowanie/współorganizowanie imprez, akcji w
szkole, środowisku lokalnym w ramach współpracy i
integracji.
6. Prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu
wśród dzieci i młodzieży.
7. Zakup nagród oraz niezbędnych materiałów
umożliwiających przeprowadzenie konkursów
i olimpiad.
8. Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych,
edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży.
9. Zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących
w organizowanych zajęciach.
10. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od
narkotyków i innych używek oraz rożnych form
aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez inicjowanie i
organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
11. Organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku:
rajdy i wycieczki, festyny
12. Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji
na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów
związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji
o działaniu odurzającym.
13. Organizowanie publicznych debat o narkomanii
z udziałem przedstawicieli Gminy, nauczycieli, rodziców

1. Objęcie działaniem
Pełnomocnik
Wójta ds.

Cały rok

profilaktycznym
wszystkich mieszkańców
gminy.

przeciwdziałania
narkomanii

2. Zainteresowanie młodzieży
alternatywnymi formami
spędzania wolnego czasu.

Nauczyciele

3. Promowanie zdrowego stylu
Pedagodzy,
Pracownicy
GOPS-u,
Policja,
Organizacje
pozarzadowe

życia.

4. Stymulowanie
wszechstronnego
rozwoju młodzieży tj: sfery
fizycznej, psychicznej,
emocjonalnej, społecznej i
osobowej.

5. Zapobieganie zakłóceniom i
zaburzeniom rozwoju
wynikającym z życia w
środowiskach zagrożonych
patologią społeczną oraz
niwelowanie skutków
zaistniałych już zaburzeń.

IV.

Wspomaganie działań
instytucji, organizacji
pozarządowych i osób
fizycznych, służących
rozwiązywaniu
problemów narkomanii

1. Wspieranie działalności stowarzyszeń
przeciwdziałających narkomanii, propagujących
zdrowy styl życia.

Pełnomocnik
Wójta ds.
przeciwdziałania

2. Nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia
wspólnych działań profilaktycznych wynikających z
ustawy o policji i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
a) Przeciwdziałanie rozprowadzaniu
narkotyków wśród dzieci i młodzieży
b) dokonywanie stałych seryjnych kontroli miejsc
szczególnie narażonych na działalność dealerów
narkotykowych: szkoły, place zabaw dyskoteki itp.

1. Nawiązanie współpracy ze

narkomanii
Policja,
Organizacje
pozarządowe

Cały rok

stowarzyszeniami lub innymi
organizacjami i jednostkami
działającymi na rzecz
rozwiązywania problemów
związanych
z narkomanią

